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TECHNICKÝ LIST 
 Bezpečnostní pracovní nůž na kartonové krabice 

BN S4R a BN S4L 
 

 
 

Popis výrobku:  
Bezpečnostní nůž z lehkého transparentního plastu je dodáván ve dvou verzích:  

 BN S4R – zelený pro praváky 

 BN S4L – červený pro leváky 
Bezpečnostní nůž s vyměnitelnými čepelemi má dvě řezací pozice pro bezpečné odřezávání 
víka a dvě pozice pro přímé řezání. Součástí nože je prořezávač pásek a náhradní čepel. 
Ergonomický držák je vybaven protiskluzným profilem.  
Hlavní výhody použití bezpečnostního nože: 

 snižuje riziko úrazů pracovníků 

 zvyšuje produktivitu práce 

 snižuje riziko poškození rozbalovaného zboží 
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Technická data:    
Hlavní rozměry nože:   153 × 35 × 15 mm  
Hmotnost:    50 g 
Materiál:  

- tělo nože:   transparentní plast   
- čepele:    ocel 

Max. pracovní délka čepele:  19 mm   
 

Doporučené příslušenství: 
1) Náhradní  čepele - BN S4C:   

o  100 ks čepelí s ostrým zakončením špičky  
2) Náhradní čepele ve výdejním boxu - BN S4CB:  

o  výdejní zásobník se 100 ks náhradních čepelí ze silnější oceli 
o  lze použít také pro skladování použitých tupých čepelí 

3) Pouzdro na nůž - BN UHS: 
o  slouží  k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici 
o  integrovaný výstupek zajišťuje automatické zasunutí čepele při vložení nože do 

pouzdra 
4) Univerzální kožené pouzdro - BN UHL 

o slouží  k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici 
5) Pružinový držák s karabinou - BN CL:  

o  umožňuje připevnit bezpečnostní nůž stabilně na pracovišti nebo k opasku, tím 
je sníženo riziko jeho ztráty 

o  dostatečně dlouhá pružina umožňuje pohodlnou manipulaci s nožem 
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Použití nože:  
o určen pro bezpečné otevírání obalů a především kartonových krabic 
o konstrukce nože umožňuje otevírání obalů bez nebezpečí pořezání pracovníků            

a poškození zboží uvnitř obalů 
o čepele lze vyměnit během několika vteřin 
o vhodný pro muže i ženy, pro malou i velkou ruku 
o vybaven plochou pro označení a identifikaci uživatele (logo firmy, jméno 

pracovníka apod.) 
 

 
Návod: 

A) Řezání: 
1) Tlačítko uprostřed nože zmáčkněte a posuňte směrem dopředu, tím dojde k vysunutí 

čepele na požadovanou délku. 
2) Vtlačte čepel do kartonu, který potřebujete otevřít, a táhněte nůž podélně kolem víka.  
3) Po dokončení řezu je možné  pomocí tlačítka vrátit čepel do původní polohy dovnitř 

těla nože. 
B) Výměna čepele: 

1) Odklopte otočnou zadní část nože, kde je umístěn zásobník náhradních čepelí. 
2) Vezměte připravenou náhradní čepel a vložte ji na místo. 
3) Nůž zavřete a zajistěte. 

 
 

          Uložení náhradní čepele                             Plocha pro označení 
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